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Datganiad i’r Wasg
I'w gyhoeddi ar unwaith  

Dŵr Cymru’n lansio cynllun draenio arloesol yn Ysgol 

Stebonheath, Llanelli 

- Dŵr Cymru’n cychwyn cynllun GlawLif yn Ysgol Stebonheath, Llanelli  

- Cynllun, sy’n costio bron £500,000, i gael ei adeiladu yn ystod gwyliau’r haf 

- Yr ysgol gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gael cynllun dŵr wyneb cynaliadwy 

wedi’i ôl-ffitio 

- Prosiect yn rhan o GlawLif – buddsoddiad £15 miliwn mewn cynlluniau 

draenio cynaliadwy er mwyn rheoli dŵr wyneb yn ardal Llanelli  

- Bydd y cynllun yn help i sicrhau bod llai o ddŵr gwastraff yn gorlifo yn yr ardal  

Mae Dŵr Cymru’n buddsoddi bron £500,000 mewn cynllun i gael gwared â dŵr wyneb yn Ysgol 

Stebonheath. Mae’r cynllun yn rhan o brosiect GlawLif, sy’n werth £15 miliwn. Nod hwnnw yw 

sicrhau bod llai o ddŵr glaw yn mynd i mewn i systemau draenio cyhoeddus yr ardal, gan helpu i 

atal dŵr gwastraff rhag gorlifo o’r carthffosydd.    

Bydd y buddsoddiad yn trawsnewid iard yr ysgol trwy greu llecynnau glas, pwll dŵr, llestri plannu 

ac ardal addysgol awyr agored. Bydd y nodweddion hyn yn helpu i amsugno’r dŵr wyneb sy’n 

rhedeg o’r iard yn syth i’r rhwydwaith carthffosydd ar hyn o bryd. 

Mae plant yr ysgol wedi helpu i ddylunio’r cynllun ac wedi cymryd rhan mewn gweithdy gyda’r 

peirianwyr pryd y cawsant gyfle i awgrymu sut y dylai’r iard edrych ar ei newydd wedd.  

Roedd cyfle hefyd i’r disgyblion ddysgu sut y mae Dŵr Cymru’n bwriadu mynd i’r afael â 

phroblem dŵr wyneb mewn diwrnod o gyfarfodydd a gweithdai ddiwedd Mehefin gyda Mary 

Watkins, athrawes lawn amser gyda Dŵr Cymru.  

Bydd y cynllun yn dechrau ar ddydd Llun 23 Gorffennaf. Y bwriad yw gwneud y gwaith adeiladu 

yn ystod gwyliau’r haf fel ei fod yn barod erbyn i’r plant ddod yn ôl i’r ysgol ym mis Medi.   

Ar hyn o bryd, mae’r ysgol yn cynhyrchu 10,000m3 o ddŵr storm bob blwyddyn. Mae hynny’n 

ddigon i lenwi pedwar pwll nofio maint Olympaidd. Bydd iard yr ysgol ar ei newydd wedd yn 

helpu i gael gwared â 3,000m3 o ddŵr o’r rhwydwaith carthffosydd (sy’n cyfateb i 6 miliwn o 
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boteli dŵr yfed). Yn hytrach, bydd y dŵr hwnnw’n mynd yn ôl i’r gylchred ddŵr naturiol trwy’r 

planhigion a’r coed newydd.    

Hwn fydd yr ail gynllun yn yr ardal. Roedd cynllun Queen Mary’s Walk yn cynnwys creu pant 

draenio (swale) a gwneud gwaith tirlunio gyda phlanhigion a blodau i wneud i’r lle edrych yn dda.  

Dywedodd Nigel Annett, Rheolwr Gyfarwyddwr Dŵr Cymru:  “Mae cynllun Ysgol Stebonheath yn 

un cynaliadwy, hirdymor a fydd yn help mawr i leihau’r perygl y bydd dŵr gwastraff yn gorlifo o’r 

carthffosydd yn yr ardal. Rydyn ni wrth ein bodd o gael cydweithio ag Ysgol Stebonheath. Hon 

fydd yr ysgol gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gael cynllun gwaredu dŵr wyneb wedi’i ôl-ffitio ar dir 

yr ysgol. Mae’n sicr y bydd ysgolion ac awdurdodau lleol eraill yn edrych at Ysgol Stebonheath am 

arweiniad ac yn dysgu ganddi.”   

Dywedodd Julian Littler, Pennaeth Ysgol Stebonheath: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y cynllun 

a’r manteision a ddaw yn ei sgil i’r ysgol ac i’r gymuned. Rydym yn eithriadol o falch mai ni fydd yr 

ysgol gyntaf yn y Deyrnas Unedig i weithio ar gynllun fel hyn ar dir yr ysgol i sicrhau bod llai o 

ddŵr yn rhedeg i systemau draenio’r ardal gan leihau’r perygl y bydd y carthffosydd yn gorlifo.” 

Meddai’r Cynghorydd Colin Evans, Aelod dros Wasanaethau Technegol ar Fwrdd Gweithredol 

Cyngor Sir Caerfyrddin:  “Mae’r awdurdod wrth ein bodd o gael cydweithio â Dŵr Cymru a 

phartneriaid eraill i ddatrys problemau a achosir gan newid yn yr hinsawdd.  Mae’r cynllun hwn 

yn un arloesol a chynaliadwy, yn un o nifer sy’n angenrheidiol er mwyn wynebu’r heriau a achosir 

gan newidiadau yn ein hamgylchedd, gan roi hwb i’r economi ar yr un pryd.”  

 Mae Dŵr Cymru’n buddsoddi’n helaeth ac yn gweithio’n galed er mwyn sicrhau gwasanaethau 

o’r safon uchaf i’r holl gymunedau y mae’n eu gwasanaethu. Mae’r cwmni’n buddsoddi £1.5 

biliwn yn ei rwydwaith dŵr a charthffosiaeth rhwng 2010 a 2015. 

Mae’n gwmni ‘nid-er-elw’ sy’n eiddo i Glas Cymru ers 2001. Nid oes cyfranddalwyr gan Dŵr 

Cymru ac mae unrhyw arian sydd dros ben yn cael ei ailfuddsoddi yn y busnes er budd y 

cwsmeriaid.  

Diwedd 
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